
              
 
    

SŁOWACJA- TATRY  WYSOKIE 
 
Słowacja to państwo położone w Europie Środkowej, rozpościerające się na obszarze liczącym        

49 034,7 km². Terytorium Słowacji pełni funkcję pomostu między wschodem i zachodem, czyli – 

między byłym Związkiem Radzieckim a Europą Zachodnią oraz między północą a południem, tj. 

pomiędzy Skandynawią a Bałkanami. Tatry Wysokie– najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, 

rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony 

północno-wschodniej. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km², z czego większość (260 km²) 

znajduje się na Słowacji. 

W rejonie Tatr Wysokich znajdują się miejscowości, które przyciągają turystów latem jak i zimą,          

a należą do nich między innymi: Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec, Stara Lesna,  Strbske Pleso, 

Poprad, Zdiar, Wielka Łomnica, Liptovsky  Miklas, Kezmarok i inne. 

 

Hotel AquaCity Poprad  
Jest to europejski luksusowy, ekologiczny resort z rajem wodnym AQUAPARK & TERMY (kryte 
luksusowe baseny BLUE DIAMOD z barami, kryte baseny relaksacyjne, Blue Sapphire                       

z chromoterapią- leczenie światłem i wieczorem 3D Laser show, 3 termalne baseny 
zewnętrzne z jacuzzi i atrakcjami wodnymi, basen pływacki siedzący i relaksacyjny, 350 atrakcji 
wodnych, dysze masażowe, dzika rzeka, jacuzzi, bąbelki i grzybki wodne, zjeżdżalnie i ślizgawki 

Twister, Black Hole, Kamikadze, Family Sidle, Rafting Sidle, kąciki dla dzieci i place zabaw, atrakcje 
pełne adrenaliny, nadmuchiwane atrakcje, program animacyjny, zamki do skakania, trampoliny).  

SPORT I ZDROWIE: Kriocentrum- leczenie zimnem przy temperaturze -120 stopni, krioterapia 
miejscowa i całego ciała, 50m basen pływacki, sauny parowe, centrum fitness, centrum Cardin, 
spinning, chromoterapia. 

WELLNESS  WITALNY ŚWIAT SAUN: inhalacja ziołowa, solna, kwiatowa i mentolowa, sauna fińska 
i parowa, śnieżna jaskinia, tepidarium, droga wodna, salarium, jacuzzi, Centrum Relaksu i masażu: 
masaże klasyczne i okłady, masaże tajskie oraz centrum K-VIAL Beauty- doradztwo i zabiegi w 

dziedzinie piękna i zdrowia. 
Resort  czynny jest przez cały rok i składa się z hoteli Seasons***, Mountain View****                     

i Riverside***  

 
Hotel AquaCity Mountain View **** jest nowym hotelem w AquaCity Poprad oferującym 

komfortowe zakwaterowanie w 37 pokojach dwuosobowych i 4 apartamentach. Pokoje urządzone  są 
w nowoczesnym stylu, z balkonami z widokiem na Tatry Wysokie , powierzchnia pokoju wynosi 30,2 
m2  Wszystkie pokoje wyposażone są w zestaw do przygotowania kawy i herbaty, minibar, radio        

z budzikiem, sejf, telewizor LCD, szybkie łącze internetowe LAN, telefon, w łazience: prysznic, wanna, 
toaleta, suszarka do włosów, ręczniki, szlafroki, kosmetyki hotelowe. Cena obejmuje korzystanie ze 
wszystkich basenów, zabiegów inhalacyjnych oraz fitness.  

Do dyspozycji gości jest: bar/salon, basen dla dzieci, basen na zewnątrz, basen w budynku, bilard, 
centrum biznesowe, dostęp dla wózków inwalidzkich, faks, kantor, klub zabaw dla dzieci, gabinety 

zabiegowe w spa, przechowalnia nart, restauracja(e), sauna, sejf w recepcji, sklep z pamiątkami, spa 
z wanną, sprzęt fitness. Hotele AquaCity są jedynym obiektem w Europie wyposażonym               w 
50 metrowy basen olimpijski. 

 

Hotel AquaCity Seasons ***  
Komfortowe i luksusowe usługi noclegowe w ekskluzywnie wyposażonych pokojach zaprojektowanych 

i pomalowanych według czterech pór roku /świeża zielona wiosna, jasne żółte lato, blask 
pomarańczowej jesieni oraz uspokajająca niebieska zima/. 
Hotel oferuje 78 łóżek podstawowych i do 100 miejsc z dostawkami, w tym – 6 pokoi mezonetowych 

podzielonych na sypialnię i część mieszkalną, 31 standardowych pokoi dwuosobowych, wiele z nich 
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posiada drzwi łączące z sąsiednim pokojem, co jest doskonałe dla rodzin z dziećmi, apartament oraz 
luksusowy apartament prezydencki. 

Wysoki standard wyposażenia uzupełnia zaawansowany system kart zabezpieczających, TV z łączem 
internetowym, telefon, minibar, lodówka i komfortowe łazienki. 
Do dyspozycji gości: bar/salon, basen dla dzieci, basen na zewnątrz, basen w budynku, bilard, 

centrum biznesowe, dostęp dla wózków inwalidzkich, faks, kantor, klub zabaw dla dzieci, gabinety 
zabiegowe w spa, przechowalnia nart, restauracja(e), sauna, sejf w recepcji, sklep z pamiątkami, spa 
z wanną, sprzęt fitness, 50 metrowy basen olimpijski. 

CENY  w PLN  za  pokój/ doba   
                              
                                        Poza sezonem                                      Sezon 
                               
                              MOUNTAIN VIEW     SEASONS          MOUNTAIN VIEW     SEASONS 
POK. 1 OS.                     538,-                  494,-                    710,-                  625,- 
POK. 2 OS.                     675,-                  630,-                    810,-                  720,- 

APARTAMENT                 1247,-                 940,-                   1515,-                1250,- 
POK. MEZONETOWY          -                       856,-                      -                     988,- 
APARTAMENT DELUXE       -                      1247,-                      -                   1515,- 
DOSTAWKA                     315,-                  230,-                   315,-                  230,- 

 
Poza sezonem:  16.03-30.06 ;  01.09 – 21.12.2014 
Sezon:  04.01 – 15.03;   01.07 – 31.08;    22.12-25.12.2014 
 
CENY  OBEJMUJĄ: 
- śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkich stołów w restauracji High Tatras (kolacja nie zawiera 
napojów) 

- darmowe połączenie internetowe Wi-Fi na recepcji i w barach, internet LAN w pokojach 
- kawa i herbata w pokojach 

- hotelowy parking 
- lokalna opłata 
- ubezpieczenie KL i NNW 

- dzieci do lat 5,99 bezpłatnie w pokoju z rodzicami bez oddzielnego łóżka 
- Wejście do parku wodnego i strefy wellness: 
Strefa VITAL: Witalny świat z saunami, inhalacje i aromaterapia, śnieżna jaskinia, tepidarium, 

jacuzzi 
Strefa AQUA: wolne wejście do basenów parku wodnego – 3 zewnętrzne baseny termalne, baseny 

Blue Diamond z barami, baseny Blue Sapphire z wieczornym pokazem Laser show, atrakcje wodne, 
zjeżdżalnie + Sezon letni - baseny Piramida Majów (zewnętrzne baseny i zjeżdżalnie, basen dla 
dzieci) 

Strefa SPORT: 50 m basen pływacki, sauny parowe 
FITNESS centrum 

Dla odwiedzających gości są w AquaCity dostępne: 
KĄCIKI DLA DZIECI - plac zabaw Oskara w recepcji hotela, plac zabaw dla dzieci w kawiarni Café & 
Wine na 1. piętrze, plac zabaw w basenach Blue Sapphire 

ANIMACJE  - latem w ciągu dnia, w okresie zimowym i poza sezonem programy weekendowe dla 
dzieci i dorosłych 
 

PROPOZYCJE DLA RODZIN: 
Pokoje łączone- dwa pok. 2 os. połączone drzwiami ze zniżką 15% z dziećmi  do 14,99 lat 
Pokoje mezonetowe- idealne dla 2 os. Dorosłych i 2 dzieci 
Apartament- posiada oddzielna sypialnię z 2 łóżkami i możliwość rozłożenia kanapy w 
salonie, na której może spać 2 dzieci. 
Apartament Deluxe - posiada 2 sypialnie z wygodnymi łóżkami dla 4 osób 

 

 
 



Hotel Riverside *** Poprad 
Nowoczesny hotel Riverside jest częścią Narodowego centrum piłki nożnej NTC Poprad i znajduje się 
dosłownie kilka kroków od wszystkich atrakcji kompleksu basenów AquaCity w Popradzie. 

Hotel oferuje komfortowe i stylowe zakwaterowanie w 17 pokojach dwuosobowych i 2 pokojach 
dwuosobowych Superior (jeden z możliwością łączenia pokoi dla maksymalnie 5 osób i jeden 
wyposażony  w łaźnię parową).Pokoje 2 os. Wyposażony jest w telewizor LCD, telewizja satelitarna, 

radio, Wi-Fi, telefon z możliwością wyboru rozmów lokalnych i międzynarodowych, prysznic, WC, 
suszarka do włosów, ręczniki, kosmetyki hotelowe, zestaw dla herbaty i kawy, minibar oraz sejf. 

Pokoje Superior są tak samo wyposażone tylko są większe i mają wystarczająco dużo miejsca dla 3 
osób dorosłych lub rodzin z dziećmi.  
W hotelu obowiązują PROMOCYJNE pakiety na poniższe usługi: 

Pakiet VIAL + KRIO  -  10 Euro /os. 
Pakiet VIAL + KRIO + FITNES -  15 Euro / os.  

 
 

CENY w PLN  za  pokój/ doba   
                                                     Poza sezonem                         Sezon 
 
POK. 1 OS.                                              400,-                                 445,- 
POK. 2 OS.                                              545,-                                 585,- 

POK. Z OS. SUPERIOR Z DOSTAWKĄ         680,-                                 725,- 
 
Poza sezonem:  16.03-30.06 ;  01.09 – 21.12.2014 
Sezon:     04.01 – 15.03;   01.07 – 31.08;    22.12-25.12.2014 

 
CENA OBEJMUJE: 
- śniadanie i obiado-kolacje w formie szwedzkich stołów (kolacja nie zawiera napojów) 

- darmowe połączenie internetowe Wi- Fi na recepcji hotela i w barach, internet LAN w pokojach 
- kawa i herbata w pokojach 

- hotelowy parking (wejście przez główną bramę NTC) 
- lokalna opłata 
- ubezpieczenie KL i NNW 

- dzieci do lat 5,99 bezpłatnie w pokoju z rodzicami bez oddzielnego łóżka 
Jednorazowe wejście do parku wodnego: 
- Strefa AQUA: wolne wejście do basenów parku wodnego – 3 zewnętrzne baseny termalne, baseny 

Blue Diamond z barami, baseny Blue Sapphire z wieczornym pokazem Laser show, atrakcje wodne, 
zjeżdżalnie + Sezon letni - baseny Piramida Majów (zewnętrzne baseny i zjeżdżalnie, basen dla 

dzieci) 
- Strefa SPORT: 50 m basen pływacki, sauny parowe 

 
PROPOZYCJE DLA RODZIN: 
Pokoje łączone- dwa pok. 2 os. połączone drzwiami ze zniżką 15% z dziećmi  do 14,99 lat 
Pokój 2 os. Superior- możliwość rozłożenia kanapy, na której może spać 1 os. dorosła lub 2 
dzieci do 14,99 lat. 


